
ĮPRASTOS TEISĖKŪROS PROCEDŪROS TEISINIAI PAGRINDAI

1

Teisinis pagrindas Apibūdinimas Procedūros 

elementai1 

14 straipsnis Bendrus ekonominius 

interesus tenkinančios 

paslaugos

15 straipsnio 3 dalis Galimybė susipažinti su 

institucijų dokumentais 

16 straipsnio 2 dalis Nepriklausomos priežiūros 

įstaigos asmens duomenų 

apsaugos srityje

18 straipsnis Diskriminacijos dėl pilietybės 

draudimas

19 straipsnio 2 dalis Kovos su diskriminacija 

pagrindiniai principai

21 straipsnio 2 dalis Palankesnių sąlygų Sąjungos 

piliečiams naudotis teise 

laisvai judėti ir apsigyventi 

sudarymas

24 straipsnis Piliečių iniciatyva

33 straipsnis Muitinių bendradarbiavimas

1  Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, priimant teisės aktus pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą balsavimui Taryboje taikoma kvalifikuotos balsų daugumos 
taisyklė (ES sutarties 16 straipsnio 3 dalis). Tačiau jei kartu su teisiniu 
pagrindu, pagal kurį priimama taikant įprastą teisėkūros procedūrą, akto 
projekte taip pat numatytas teisinis pagrindas, pagal kurį reikalaujama 
balsuoti vieningai, tuomet priimant aktą taikomas vieningo balsavimo 
reikalavimas (pavyzdžiui, Sutarties dėl ES veikimo 352 straipsnio 1 dalis). 

III PRIEDAS
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42 straipsnio 

pirma pastraipa 

Konkurencijos taisyklių 

taikymas žemės ūkio 

produktų gamybai ir 

prekybai jais

Konsultavimasis su 

Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų 

komitetu (EESRK)

43 straipsnio 2 dalis Bendras žemės ūkio rinkų 

organizavimas

Konsultavimasis 

su EESRK

46 straipsnis Laisvas darbuotojų judėjimas Konsultavimasis 

su EESRK

48 straipsnis Darbuotojų migrantų 

socialinės apsaugos taisyklės

294 straipsnis, 

laikantis 

48 straipsnio antros 

pastraipos nuostatų

50 straipsnio 1 dalis Įsisteigimo laisvė Konsultavimasis 

su EESRK

51 straipsnio 

antra pastraipa 

Nuostatų dėl įsisteigimo 

laisvės netaikymas tam 

tikroms veiklos rūšims

52 straipsnio 2 dalis Nuostatų, kuriomis 

numatomas specialus 

užsienio subjektų įsisteigimo 

režimas, derinimas

53 straipsnio 1 dalis Diplomų abipusis 

pripažinimas, siekiant 

įsisteigimo laisvės

56 straipsnio 

antra pastraipa 

Laisvės teikti paslaugas 

taikymas ir trečiosios šalies 

piliečiams

59 straipsnio 1 dalis Paslaugų liberalizavimas Konsultavimasis 

su EESRK

62 straipsnis Nuostatų dėl laisvės teikti 

paslaugas netaikymas tam 

tikroms veiklos rūšims
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Nuostatų, kuriomis 

numatomas specialus 

užsienio subjektų laisvės 

teikti paslaugas režimas, 

derinimas

Diplomų abipusis 

pripažinimas siekiant 

paslaugų teikimo laisvės

64 straipsnio 2 dalis Kapitalo judėjimas į trečiąsias 

šalis ar iš jų, susijęs su 

tiesioginėmis investicijomis

75 straipsnio 

pirma pastraipa 

Administracinės priemonės 

terorizmo prevencijos srityje, 

taikomos kapitalo judėjimui 

ir mokėjimams

77 straipsnio 2 dalis Sienų kontrolės, prieglobsčio 

ir imigracijos priemonės

78 straipsnio 2 dalis Bendros Europos 

prieglobsčio sistemos 

priemonės 

79 straipsnio 2 dalis Bendra imigracijos politika

79 straipsnio 4 dalis Skatinamosios ir paramos 

priemonės, siekiant trečiųjų 

šalių piliečių integracijos

81 straipsnio 2 dalis Teisminis bendradarbiavimas 

civilinėse bylose 

82 straipsnio 1 dalis Teisminis bendradarbiavimas 

baudžiamosiose bylose 

294 straipsnis, 

laikantis 

76 straipsnio 

b punkto nuostatų
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82 straipsnio 2 dalis Minimalios taisyklės, 

susijusios su nuosprendžių ir 

teismo sprendimų tarpusavio 

pripažinimu bei policijos ir 

teisminiu bendradarbiavimu 

baudžiamosiose bylose

294 straipsnis, 

laikantis 

76 straipsnio 

b punkto ir 

82 straipsnio 3 dalies 

nuostatų

83 straipsnio 1 dalis Minimalios taisyklės dėl 

nusikalstamų veikų ir 

sankcijų apibrėžimo ypač 

sunkių nusikaltimų, turinčių 

tarpvalstybinį pobūdį, srityje

294 straipsnis, 

laikantis 

76 straipsnio 

b punkto ir 

83 straipsnio 3 dalies 

nuostatų

83 straipsnio 2 dalis Teisės aktų suderinimas 

(minimalios taisyklės dėl 

nusikalstamų veikų ir sankcijų 

apibrėžimo)

294 straipsnis, 

laikantis 

76 straipsnio 

b punkto ir 

83 straipsnio 3 dalies 

nuostatų

84 straipsnis Priemonės valstybių narių 

veiksmams nusikaltimų 

prevencijos srityje skatinti ir 

remti

294 straipsnis, 

laikantis 

76 straipsnio 

b punkto nuostatų

85 straipsnio 1 dalis Eurojusto struktūra, veikimas, 

veiklos sritis ir užduotys

294 straipsnis, 

laikantis 

76 straipsnio 

b punkto nuostatų

87 straipsnio 2 dalis Policijos bendradarbiavimo 

srities priemonės

294 straipsnis, 

laikantis 76 

straipsnio b punkto 

nuostatų

88 straipsnio 2 dalis Europolo struktūra, veikimas, 

veiklos sritis ir užduotys

294 straipsnis, 

laikantis 76 

straipsnio b punkto 

nuostatų
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91 straipsnio 1 dalis Bendra transporto 

(geležinkelių, kelių ir vidaus 

vandenų) politika

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

100 straipsnio 2 dalis Bendra transporto (jūrų ir 

oro) politika

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

114 straipsnio 1 dalis Teisės aktų vidaus rinkos 

srityje derinimo priemonės

Konsultavimasis 

su EESRK

116 straipsnio 

antra pastraipa 

Konkurencijos iškraipymo 

pašalinimas

118 straipsnio 

pirma pastraipa 

Vienodos intelektinės 

nuosavybės teisių apsaugos 

visoje Sąjungoje priemonės

121 straipsnio 6 dalis Ekonominės politikos 

daugiašalės priežiūros 

tvarkos taisyklės

129 straipsnio 3 dalis Tam tikrų ECBS statuto 

straipsnių keitimas

Teisėkūros 

iniciatyvos gali 

būti imamasi ECB 

rekomendavus (ir 

pasikonsultavus 

su Komisija) arba 

Komisijai pasiūlius 

(ir pasikonsultavus 

su ECB)

133 straipsnis Euro naudojimui būtinos 

priemonės

Konsultavimasis 

su ECB

136 straipsnio 1 dalis Tam tikros priemonės, 

susijusios su euru

294 straipsnis, 

laikantis 136 

straipsnio 2 dalies 

ir 238 straipsnio 3 

dalies nuostatų

149 straipsnio 

pirma pastraipa 

Skatinamosios priemonės 

užimtumo srityje

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu
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153 straipsnio 2 dalies 

pirma ir antra pastraipos

Tam tikros su socialine 

politika susijusios priemonės

294 straipsnis, 

laikantis 

153 straipsnio 

2 dalies trečios 

pastraipos nuostatų; 

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

157 straipsnio 3 dalis Vyrų ir moterų lygių 

galimybių bei vienodo 

požiūrio į vyrus ir moteris 

užimtumo ir profesinės 

veiklos srityje principo 

taikymas

Konsultavimasis 

su EESRK

164 straipsnis Su Europos socialiniu fondu 

susiję įgyvendinimo regla-

mentai

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

165 straipsnio 4 dalies 

pirma įtrauka 

Skatinamosios priemonės 

švietimo srityje

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

166 straipsnio 4 dalis Priemonės, susijusios su pro-

fesinio mokymo politika

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

167 straipsnio 5 dalies 

pirma įtrauka 

Skatinamosios priemonės 

kultūros srityje

Konsultavimasis su 

Regionų komitetu

168 straipsnio 4 dalis Tam tikros priemonės 

visuomenės sveikatos srityje

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

168 straipsnio 5 dalis Tam tikros su žmonių 

sveikata susijusios priemonės

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

169 straipsnio 3 dalis Priemonės, kuriomis 

remiama ir papildoma 

vartotojų apsauga

Konsultavimasis 

su EESRK
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172 straipsnio 

pirma pastraipa 

Gairės, priemonės ir parama, 

skirti bendrų interesų 

projektams transeuropinių 

tinklų srityje

294 straipsnis, 

laikantis 172 straipsnio 

antros pastraipos 

nuostatų; 

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu 

173 straipsnio 3 dalis Konkrečios paramos 

priemonės pramonės srityje

Konsultavimasis 

su EESRK

175 straipsnio 

trečia pastraipa 

Konkretūs veiksmai (nesusiję 

su struktūriniais fondais) 

ekonominės, socialinės ir 

teritorinės sanglaudos srityje

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

177 straipsnio 

pirma pastraipa 

Struktūrinių fondų 

uždaviniai, prioritetiniai 

tikslai ir sąranga

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

177 straipsnio 

pirma pastraipa 

Struktūriniams fondams 

taikytinos bendros taisyklės 

ir kitos nuostatos

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

177 straipsnio 

antra pastraipa 

Sanglaudos fondo aplinkos 

ir transeuropinių tinklų 

transporto infrastruktūros 

srityje įsteigimas

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

178 straipsnis Su Europos regioninės 

plėtros fondu susiję 

įgyvendinimo reglamentai

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

182 straipsnio 1 dalis Daugiametė bendroji 

mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros 

programa

Konsultavimasis 

su EESRK

182 straipsnio 5 dalis Europos mokslinių tyrimų 

erdvės įgyvendinimui 

būtinos priemonės

Konsultavimasis 

su EESRK
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188 straipsnio 

antra pastraipa 

Tam tikros daugiametės 

bendrosios mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros 

programos įgyvendinimo 

priemonės

Konsultavimasis 

su EESRK

189 straipsnio 2 dalis Priemonės Europos kosmoso 

politikos srityje

192 straipsnio 1 dalis Tam tikri aplinkos politikos 

aspektai 

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

192 straipsnio 3 dalis Bendrųjų veiksmų programų, 

kuriomis nustatomi aplinkos 

politikos prioritetiniai tikslai, 

priėmimas

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

194 straipsnio 2 dalis Energetikos politika, 

išskyrus fiskalinio pobūdžio 

priemones

Konsultavimasis su 

EESRK ir Regionų 

komitetu

195 straipsnio 2 dalis Veiksmai turizmo sektoriuje

196 straipsnio 2 dalis Veiksmai civilinės saugos 

srityje

197 straipsnio 2 dalis Būtinos administracinio 

bendradarbiavimo 

priemonės, įgyvendinant 

Sąjungos teisę

207 straipsnio 2 dalis Bendros prekybos politikos 

įgyvendinimo sistema

209 straipsnio 1 dalis Vystomojo 

bendradarbiavimo politikai 

įgyvendinti būtinos 

priemonės

212 straipsnio 2 dalis Ekonominio, finansinio ir 

techninio bendradarbiavimo 

įgyvendinimui būtinos 

priemonės 
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214 straipsnio 3 dalis Humanitarinės pagalbos 

įgyvendinimo sistemos 

nustatymas

214 straipsnio 5 dalis Europos savanoriškos 

humanitarinės pagalbos 

korpuso veiklos taisyklės ir 

tvarka

224 straipsnis Politinių partijų 

reglamentavimas Europos 

lygiu

257 straipsnio 

pirma pastraipa 

Specializuotų teismų prie 

Bendrojo Teismo įsteigimas

Teisėkūros 

iniciatyvos gali būti 

imamasi Teisingumo 

Teismo prašymu 

(ir pasikonsultavus 

su Komisija) arba 

remiantis Komisijos 

pasiūlymu (ir 

pasikonsultavus su 

Teisingumo Teismu)

281 straipsnio 

antra pastraipa

Tam tikrų Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo statuto 

nuostatų keitimas

Teisėkūros 

iniciatyvos gali būti 

imamasi Teisingumo 

Teismo prašymu 

(ir pasikonsultavus 

su Komisija) arba 

remiantis Komisijos 

pasiūlymu (ir 

pasikonsultavus su 

Teisingumo Teismu)

291 straipsnio 3 dalis Valstybių narių vykdomos 

kontrolės, kaip Komisija 

vykdo įgyvendinimo 

įgaliojimus, mechanizmų 

taisyklės ir bendrieji principai
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298 straipsnio 2 dalis Nuostatos dėl Europos 

administracijos

322 straipsnio 1 dalies 

a punktas

Tam tikros finansinio 

pobūdžio taisyklės (įskaitant 

biudžeto sudarymo ir 

vykdymo bei sąskaitų 

pateikimo ir audito tvarką)

Konsultavimasis su 

Audito Rūmais

322 straipsnio 1 dalies 

b punktas

Taisyklės, kuriomis 

numatoma su finansais 

susijusių asmenų 

atsakomybės kontrolė

Konsultavimasis su 

Audito Rūmais

325 straipsnio 4 dalis Sąjungos finansiniams 

interesams kenkiančio 

sukčiavimo prevencijos ir 

kovos su juo priemonės

Konsultavimasis su 

Audito Rūmais

336 straipsnis Sąjungos pareigūnų 

tarnybos nuostatai ir kitų 

tarnautojų įdarbinimo 

sąlygos

Konsultavimasis 

su kitomis 

suinteresuotomis 

institucijomis

338 straipsnio 1 dalis Statistinei informacijai rengti 

skirtos priemonės


